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الفهرس
رسالة من قيادتنا 

ر  �تماعي أك�ج امنا بإ�داث أثر ا�ج رز إل�ت

  ً �تمعية - معا� ة املساهمات امل�ج مل�ة سريعة عن هي�ئ

ازات عام 2021  إن�ج

  ً ة معا� �تماعي لهي�ئ ً األثر اال�ج نموذ��

�تماعي  ر�لتنا ن�و ت�قيق األثر اال�ج
ة محورها اإلنسان هي�ئ

ودة الحياة مسح �ج
�تماعي 2021 ً اال�ج ر معا� مخت�ج

شاركونا الحوار
�تماعية �تمعية واال�ج الت�نمية امل�ج

�تماعي صندوق االست�ثمار اال�ج
 ً ة معا� �تماعية للشركات عن طريق هي�ئ املسؤولية اال�ج

�تماعي  ً واملسّرع اال�ج �اضنة معا�
ماعي �تماعي ال�ج األثر اال�ج

�تمعية املشاركة املحج
�تماعية العقود اال�ج
�تماعي  أدلة األثر اال�ج

إدارة التواصل
�تماعي قصص األثر اال�ج

�تماعي البناء اال�ج

ندة العاملية  ً األ�ج �� ً تساهم �ز ة معا� هي�ئ

نا ، شركا�ئ شكرا�

، مساهمينا شكرا�

�تماعي الذي ت�دثونه مهمتنا - األثر اال�ج



2021 ً �تمعية - معا� ة املساهمات املحج �تماعي لهي�ئ تقرير األثر اال�ج
رسالة من قيادتنا

 رسالة
من قيادتنا

 ً يها� ا و�ج ً لدولة اإلمارات العربية املتحدة سب�ج� �� يعد اليوبيل الذه�ج
ر �ياة  ا القادمة وتوف�� ً عام� �� مس�� لال�تفال �يث تتطلع أمتنا إلى الح�

ميع. كريمة للحج

يهات وقيادة صا�ب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل  ً إطار تو�ج ى� ��
 ، �� يس دولة اإلمارات العربية املتحدة و�اكم إمارة أبوظ�ج نهيان، ر�ئ

امها برؤيتنا ملستقبل تكسوه  ر� �تمع محافظة على ال�ت رة ت��مية املحج تظل دا�ئ
�تماعي مزدهر. ً والكرم ويدعمه تنوع ا�ج رو� التسامح واالندما��

ً أيدينا الضوء على كيفية  �� ازات السنوي الذي ب�� ويلقي تقرير اإلنحج
ً  مع  �تمعية - معا� ة املساهمات املحج �تمع وهي�ئ رة ت��مية املحج تعاون دا�ئ
ً لتطوير  �� ميع أنحاء إمارة أبوظ�ج ً �ج ى� �تمعات �� �تماعي واملحج القطاع اال�ج
�تماعية وترسيخ  دة على مستوى العامل لحل التحديات اال�ج �لول را�ئ

األسس  لدولة مبنية على قواعد العطاء وال�تماسك واالستدامة ته�تم 
لكل فرد من أفرادها.

ً إطار تحويل هذا الطمو� إلى �قيقة وواقع على املدى الطويل،  ى� و��
ً مشاركة شغفه  ى� ميع أن يواصل على املنوال ذاته �� ينبغي على الحج

�تمع. ويحتوي هذا التقرير على العديد  بالعطاء و�سن التعامل مع املحج
ً العمل، وأنا بدوري استحث  ى� �تمعية �� من األمثلة على هذه الرو� املحج

ً إطار سعينا  لبناء  ى� خطاكم على مواصلة تقديم الدعم لهذه األنشطة ��
. �� مستقبل إمارة أبوظ�ج

ً ييل�� ر ال�ز ً الدكتور/ مغ�� معال��
�تمع رة ت��مية املحج يس دا�ئ ر�ئ

2021 ً �تمعية - معا� ة املساهمات املحج �تماعي لهي�ئ تقرير األثر اال�ج
رسالة من قيادتنا

اه هات راسخة تحج ً بما تمتلكه من تو�ج �� ً إمارة أبوظ�ج ر�  ت�تم��
�تمعها �تمعية على مستوى محج  تعزيز الروابط األسرية واملحج

، �رصت  �� ً املاضي�� �� ً على اختالف مكوناته. وخالل العام�� املحلى�
هات ً على عكس هذه التو�ج �تمعية - معا� ة املساهمات املحج  هي�ئ
�تمع واألفراد  ً املحج �� ً إطار من الشراكة ب�� ى� على أرض الواقع ��
ً تعزيز ى� لى �� ركة تتحج �تماعي. إن مهمتنا املش�ت  والقطاع اال�ج

ً طويل األمد  ى� ا�ج �تمعنا والتأسيس لتحقيق أثر إيحج وهر محج  �ج
ً له. ً وطنا� �� مل كل من يتخذ من أبوظ�ج ومستدام،  يسث

 ً �� مع ب�� اه من خالل الحج ً هذا االتحج ى� رة �� ً كب�� لقد قطعنا أشواطا�
�تمعية واالبتكارات  ً واألنشطة املحج رامح� موعة متنوعة من ال�ج محج

. �� ً إمارة أبوظ�ج ى� �تماعي �� ً اال�ج ً من شأنها تعزيز النسيح� ال�ت��

ويوضح هذا التقرير كيف نعمل على تعزيز الشراكات وتسريع 
�تماعية وتقديم  ة األولويات اال�ج �تماعي ملعالحج رة االبتكار اال�ج وت��

مولية وتعدد الثقافات. ً بالتنوع والسث ر� �تمعنا الذي ي�تم�� الدعم ملحج

هودكم املخلصة  زيل على �ج أود أن أتقدم لكم بالشكر الحج
. �� ً قدم�تموها خالل العام املا�� ة ال�ت�� ر�  ومساهماتكم امل�تم��
ً نحو مزيد من العمل والتعاون " نتطلع قدما� ً "معا� ى�  و��

�تمعات م�تماسكة ونشطة ومتعاونة. بيننا إلنشاء محج

مي سعادة/ سالمة العم��
ً �تماعية - معا� ة املساهمات اال�ج مدير عام هي�ئ
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امنا بإ�داث رز  إل�ت
ر �تماعي أك�ج أثر ا�ج

ً خالل عام 2021! را� ً كب�� ازا� ية والسعادة إنحج �تمع م�تماسك ومستدام يمتاز باإلنتا�ج لقد �ققت ر�لتنا نحو بناء محج
هات املعنية  نا والحج هودنا مع شركا�ئ هها العامل، فإننا نعمل على تو�يد �ج ً يوا�ج حة كوفيد-19 ال�ت�� ا�ئ على الرغم من التحديات املس�تمرة لحج

. �� ً إمارة أبوظ�ج ى� �تماعي �يوي وم�تمكن �� �تمع، لبناء قطاع ا�ج وأفراد املحج
�تماعي وبناء ثقافة املساهمة واملشاركة، لتسليط الضوء  ً ريادة االبتكار اال�ج ى� ً ممارسة دورها �� �تمعية - معا� ة املساهمات املحج تواصل هي�ئ
 ً ة إلى تعزيز االندما�� ً تتبناها الهي�ئ ً واملبادرات ال�ت�� رامح� موعة ال�ج . وتهدف محج �� �تمع أبوظ�ج ً تهم محج يسية ال�ت�� �تماعية الر�ئ على األولويات اال�ج

�تمعنا. ً ملحج ً األساس�� وتقوية النسيح�

�تماعية مضافة وإ�داث نوع  مة ا�ج امها بتقديم ق�� ر� ومن خالل ال�ت
ة املساهمات  م على األدلة، تبنت هي�ئ ً القا�ئ ى� ا�ج من األثر االيحج

 ً ى� �تماعي الذي يلعب دور املرشد �� ً األثر اال�ج ً نموذ�� �تمعية - معا� املحج
�تمع ينعم باالزدهار. إرساء أسس قوية ومستدامة ملحج

يه الطريقة  ً تو�ج ى� �تمع �� ً على املحج ر� رك�� م على ال�ت نا القا�ئ وسيس�تمر نهحج
هات املعنية واملستفيدين  هود مع الحج ً نتعاون بها، وتو�يد الحج ال�ت��

�تمع. نهدف إلى خلق ثقافة املشاركة، �يث تكون املشاركة  واملحج
م كل ما نقوم به، ومن  ً �م�� ى� �تمعية واالستدامة واملسؤولية �� املحج

ً الطريقة  ى� ��  ً ً أو مساهما� ً أساسيا� ثم ستكون ثقافة املشاركة عامال�
ً نؤدي بها أعمالنا ونتعاون ونبتكر من خاللها. ال�ت��

 ً ى� ً ر�لة مهمة، طويلة األمد للمشاركة �� ى� �� ً �� لقد قطعنا عام��
ماعي  ر الحج م على املشاركة، مما يعكس التأث�� �تمع قا�ئ تأسيس محج

�تمعها. ً تكن الوالء ملحج لألفراد واملؤسسات ال�ت��
مام إلينا  ً إطار تطلعنا إلى عام 2022 وما بعده، ندعوك لالن�� ى� ��

�تمعنا. ابحث عن مكانك وسط السكان  ً محج ى� �� ً ى� ا�ج ر إيحج لتحقيق تغي��
ً األنشطة التطوعية، وريادة  ى� ً بالفعل �� �� ً املشارك�� �� واملواطن��

ر فرص العمل،  يه والتدريب وتوف�� �تماعية، والتو�ج األعمال اال�ج
ً لها دور  �تماعية املبتكرة، ال�ت�� ً اال�ج رامح� والعطاء السخي وال�ج

ر �ياة اآلالف وتؤثر عليها كل عام. ً تغي�� ى� �� ً أساس��
 ً ازات ال�ت�� ً معرض صفحات هذا التقرير، نتأمل اإلنحج ى� �� 

�تمع ذا منظور  ً محج �ققناها، ونتطلع بثقة إلى املستقبل ونحن نب����
ر الصحة واالزدهار والسعادة  ً توف�� ، يعزز مبادى� ر� �تماعي مم�� ا�ج

ميع. والكرامة للحج

2021 ً �تمعية - معا� ة املساهمات املحج �تماعي لهي�ئ تقرير األثر اال�ج
ر �تماعي أك�ج امنا بإ�داث أثر ا�ج ر� إل�ت

7 6

2021 ً �تمعية - معا� ة املساهمات املحج �تماعي لهي�ئ تقرير األثر اال�ج
ر �تماعي أك�ج امنا بإ�داث أثر ا�ج ر� إل�ت



2021 ً �تمعية - معا� ة املساهمات املحج �تماعي لهي�ئ تقرير األثر اال�ج
 ً �تمعية - معا� ة املساهمات املحج ملحة سريعة عن هي�ئ

ة  مل�ة سريعة عن هي�ئ
 ً �تمعية - معا� املساهمات امل�ج

�تمعية -  ة املساهمات امل�ج راير من عام 2019 تأسيس هي�ئ شهد شهر ف�ج
ي  �تماعي وتب�ن�� ي لتقود االبتكار اال�ج �� ي أبو ظ�ج �� �تمع �ن رة ت�نمية امل�ج ي من قبل دا�ئ معا�

�تماعية ة األولويات اال�ج �تمعية ملعال�ج  ثقافة املساهمة واملشاركة امل�ج
. �� ي إمارة أبوظ�ج �� �ن

ر �لول مبتكرة، واملساهمة  ، بهدف توف�� ى� �تمع املد�� اص واملحج هود القطاع الحكومي والقطاع الح� ً �ج �� ً ب�� �تمعية - معا� ة املساهمات املحج ً هي�ئ تمز��
�تماعية، وتعمل  ً الدعم واملوارد لبناء وتطوير املؤسسات اال�ج ة معا� مولية. توفر هي�ئ ً بالقوة والنشاط والسث ر� �تمعات متعاونة ت�تم�� ً تطوير محج ى� ��

ة معا على تعزيز املشاركة  �تماعية والقطاع الثالث. وباإلضافة إلى ذلك، تعمل هي�ئ يه األموال وتخصيصها لدعم املبادرات اال�ج على تو�ج
�تمعية وثقافة العمل التطوعي. املحج

ي �� ي أبو ظ�ج �� �تماعي �ن ر اال�ج ز تقود التغي��  خمس ركا�ئ
م  �تمع، الذي ي�� ً املحج ى� �تماعية املبتكرة وتعزيز ثقافة العطاء واملشاركة �� �تمع من خالل تطوير الحلول اال�ج ً على دعم تقدم املحج ة معا� تعمل هي�ئ
ز عملها الح�مس، وتتناول من خاللها األولويات  مة رؤيتنا إلى واقع ملموس من خالل ركا�ئ ً إطار ذلك ي�تم تر�ج ى� نسية. و�� ر من 200 �ج أك�ث

ات الحكومية  �تمعية والشراكة مع مؤسسات القطاع الثالث والهي�ئ مة للعمل التطوعي واملشاركة املحج ً ق�� �تماعية األساسية لتخلق فرصا� اال�ج
ً طويل املدى، مما  ى� ا�ج ر إيحج �تمعي وإ�داث تأث�� ر املحج زنا على مستويات مختلفة لقيادة التغي�� �تمعنا. وتعمل ركا�ئ ً محج ى� اص واألفراد �� والقطاع الح�

�تماعي. ً رو� التطوع واالبتكار اال�ج �� ً تمك�� ى� ر ويساهم �� �تمع بشكل أك�ج يعزز مشاركة املحج

الرسالة
�تمع من خالل تفعيل ً تطوير املحج ى�  املساهمة ��

�تماعي، ونشر ثقافة العطاء  اإلبتكار اال�ج
. ى� �تمع املد�� ً املحج ى� واملشاركة ��

الرؤية
�تمع  نحو محج
متعاون.

/

/

/
/

/

�تماعي ي واملسّرع اال�ج �اضنة معا�
ة لتطوير مشاريعهم  مة والناش�ئ �تماعية القا�ئ ً واملؤسسات اال�ج �� �تماعي�� دعم رّواد األعمال اال�ج

 ً �تماعية من خالل تقديم الدعم املالى� ً توفر �لول مستدامة لألولويات اال�ج املبتكرة ال�ت��
ر مسا�ات مخصصة للعمل. واإلرشاد والتدريب وتوف��

�تماعي التعاقد اال�ج
�تماعية املركبة من خالل اد �لول للتحديات اال�ج ديد ومبتكر إليحج ً تعاقدي �ج  نموذ��

." ح� اع�تماد مبدأ "الدفع مقابل تحقيق النتا�ئ

�تمعية املشاركة امل�ج
�تمع من لعب دور  ً أفراد املحج �� �تماعية املحددة، وتمك�� هة التحديات اال�ج ً مبتكرة ملوا�ج وضع �لوال�

ر فرص التطوع املتخصصة والهادفة. ً تقديم هذه الحلول من خالل توف�� ى� �� ً يس�� ر�ئ

إدارة التواصل
ر على السلوكيات وتعزيز ثقافة  ركة والتأث�� �تماعية املش�ت زيادة الوعي بأهمية املسؤولية اال�ج

�تماعي  �تماعية وتحقيق األثر اال�ج ً دعم األولويات اال�ج ى� �تمعية للمساعدة �� املساهمة واملشاركة املحج
. �� �تمع أبوظ�ج بما يعود بالنفع العام على محج

�تماعي صندوق االست�ثمار اال�ج
يه املساهمات املالية  �تماعي ولتو�ج ً األثر اال�ج ر آلية مبتكرة ومستدامة ل�تمويل برامح� توف��

. �� ً إمارة أبوظ�ج ى� �تماعية ذات األولوية �� ً تضع الحلول للتحديات اال�ج للمشاريع ال�ت��
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ازات  إن�ج
عام 2021

ً القطاع  ى� �� ً �� مع الشركاء األساسي�� ا� من خالل �ج ً مهمتها بنحج زت معا� ً عام 2021، أنحج ى� ��
�تماعي �قيقي،  ر ا�ج ً اإلمارة، لتسهيل الفرص لتحقيق تأث�� ى� �تماعي والقطاع الثالث �� اال�ج

�تماعية مبتكرة. م �لول ا�ج واالستفادة من األدوات واملوارد الالزمة لت�م��

مع 29 مليون  �ج
ً �� درهم إمارا�ت

 تقديم الدعم لـ 43
 مؤسسة بشكل مادي

ر مادي أو غ��

يه  تو�ج

ً ��  36 مليون درهم إمارا�ت
�تماعية لدعم األولويات اال�ج

من خالل مساهمة 

 621,776 فردا�
و 12 مؤسسة

بمشاركة 

ً 337 متطوعا�

 استفاد

ً إمارة  ى� م ��  32 ألف مواطن ومق��
نا ومبادراتنا  ً من خالل برامحج �� أبوظ�ج

ً نقدمها  دمات ال�ت�� والح�

�تمعية �تماعية وامل�ج هود ن�و األولويات اال�ج يه ال�ج  لتو�ج
ً خالل عام 2021 �� ً إمارة أبوظ�ج �� �ز

2021 ً �تمعية - معا� ة املساهمات املحج �تماعي لهي�ئ تقرير األثر اال�ج
ازات عام 2021 إنحج

 ا�تضان

�تماعية  22 مؤسسة ا�ج

 اختتام 

 1 أول مشروع لسندات
ا�  �تماعي بنحج األثر اال�ج

ر   توف��

ديدة  41 فرصة عمل �ج
�تماعي  ً القطاع اال�ج ى� ��

 إنشاء

17 شراكة 
ديدة  ية �ج راتيحج اس�ت

ديدة  4 مشاريع �ج
مة  من العقود القا�ئ قيد التفاوض ��

 ً ح� على تحقيق النتا�ئ

رة ال�زمو لـ   تسريع وت��

�تماعية  6 مؤسسات ا�ج
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نموذ�ج األثر
ة معًا �تماعي لهي�ئ اال�ج
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�تماعي  ً األثر اال�ج نموذ��
ً ة معا� لهي�ئ

 ً ى� �� ً ى� ا�ج ر اإليحج ً تعمل على تحقيق التغي�� ر املطلوب وال�ت�� ً ر�لة طويلة األمد إل�داث التأث�� ى� ً فقط �� �� لقد أمضينا عام��
نا، نقوم ببناء ثقافة مستدامة  �تمعنا، من خالل تعزيز ثقافة العطاء واملشاركة. ومن خالل العمل مع شركا�ئ محج
�تماعية ة األولويات اال�ج ً باالبتكار والديناميكية ملعالحج ر� �تمعية وتقديم الدعم لقطاع ثالث مزدهر ي�تم��  للمساهمة املحج

. �� ً إمارة أبوظ�ج ى� ��
ر  �� مولية والعطاء و�ب عمل الح� ً السث ى� ركة امل�تمثلة �� �تمعية املش�ت م املحج لى الق�� �تماعي تتحج م ر�لة تحقيق األثر اال�ج ً �م�� ى� و��

�تمع  اص والقطاع الثالث واملحج ات الحكومية والقطاع الح� هود الهي�ئ ً �ج �� مع ب�� �تماعية. ومن خالل الحج واملساهمة اال�ج
ً بالقوة والنشاط وينبض بالحياة. ر� �تمع ي�تم�� ً وضع الحلول املبتكرة، يمكننا بناء محج ى� ، للمشاركة �� ى� املد��

�تماعي شامل ومستدام  ً أثر ا�ج م على األدلة املستخدم لتطوير نموذ�� ً القا�ئ يوضح هذا التقرير بالتفصيل النهح�
منا ورؤيتنا، فإننا  ً أفضل املمارسات العاملية وتكييفها مع ثقافتنا وق�� . ومن خالل تب���� ة معا� ً هي�ئ ى� يقود أنشطتنا ��

ً مة على مبادى� �تمعات قا�ئ ً بناء محج ى� ً تركز على رؤية وا�دة ت�تمثل �� ية من املؤسسات ال�ت�� راتيحج ً شبكة اس�ت  نب����
مولية والتعاون. السث

�تمع  ي إنشاء م�ج �� �تماعي، أي إ�ياء الرؤية امل�تمثلة �ن ي روح االبتكار اال�ج �ن ي ل�تمك�� ة معا� تم إنشاء هي�ئ
. �� ي إمارة أبوظ�ج �� متعاون �ن

3

4

ً ت��مية األثر  اء نموذ�� . �ج �� ً إمارة أبوظ�ج ى� ً ومستدام �� �تمع م�تماسك ومنتح� ً بناء محج ى� ً مساهمتها �� ة معا� �تماعي لهي�ئ ً األثر اال�ج يوضح نموذ��
ما بينها: رابطة ف�� يسية م�ت ً وتحليل عميق، وهو ملخص لح�مسة محاور ر�ئ ى� ة بحث استقصا�ئ ً نتيحج ة معا� اص بهي�ئ �تماعي الح� اال�ج
�تماعي. ا� والبناء اال�ج ر والنحج ماعي، وسرد قصص التأث�� ر الحج �تمع، والتأث�� مؤسسة يدور محور اه�تمامها �ول اإلنسان وت��مية املحج

1

2

5

ً االندما��

االستدامة

املساهمة

ية االنتا�ج

االه�تمام باإلنسان

�تمع  تطوير امل�ج

�تمعية وربطها ببعضها  تحديد األصول املحج
ونشرها وتطويرها وت��ميتها والتعرف 

على مصادرها وتوسيع نطاقها

األصل 1 + األصل 2 + 
األصل 3 + األصل 4

ر = التأث��

ماعي ر ال�ج التأث��

�تماعي  دليل األثر اال�ج

اح ر والن�ج سرد قصص التأث��

�تماعي البناء اال�ج

املشاركة

ال�تماسك
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 ر�لتنا نحو تحقيق
تماعي األثر اال�ج
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مؤسسة م�ورها اإلنسان

ودة ال�ياة مسح �ج
�تمع، لتحقيق رؤية �كومة  رة ت��مية املحج هود مع دا�ئ ً على تو�يد الحج ة معا� ، تعمل هي�ئ �� ً أبوظ�ج ى� �تماعي �� من القطاع اال�ج لدورها الحيوي ��

ميع. تمثل  مولية واستيعاب الحج ً على السعادة والسث �تمع مب���� ، والحفاظ على محج �� ميع سكان إمارة أبوظ�ج ر �ياة كريمة لحج ً لتوف�� �� أبوظ�ج
�تمع والحكومة بهذه الرؤية. ويغطي  رة ت��مية املحج ً ودا�ئ �تمعية - معا� ة املساهمات املحج ام هي�ئ ر� ً لعام 2020 ال�ت �� ً أبوظ�ج ى� ودة الحياة �� استبانة �ج
 ً �� ً ذلك املواطن�� ى� ، بما �� �� يسية لسكان إمارة أبوظ�ج �تمع، القطاعات الر�ئ رة ت��مية املحج رنت، بقيادة دا�ئ ر اإلن�ت هذا االستطالع الوصفي املنفذ ع�ج
رين والطالب. ً واملها�ج �� لي�� ر� ات السكانية محدودة ال�تمثيل مثل العمال امل�� ً للوصول إلى الف�ئ ً خاصا� . وقد أولت الدراسة اه�تماما� �� م�� واملق��

�تمعنا بشكل  ً بالفرد. فكيف يمكننا إشراك األشخاص لفهم مشاكل محج ما� ً ته�تم دا�ئ ة يدور اه�تمامها �ول اإلنسان، فإن معا� بصفتها هي�ئ
ميع؟ مولية لدى الحج يع على املشاركة وتعزيز الشعور بالسث ديدة؟ كيف يمكننا التشحج ً الحج رامح� أفضل وابتكار الحلول وتنفيذ ال�ج

ً يعيشون بها  ً يدور محور اه�تمامها �ول الفرد بأنها "مؤسسة تسعى إلى زيادة سيطرة األفراد على الطريقة ال�ت�� تعرف املؤسسة ال�ت��
ميع مستويات املؤسسة م مرا�ل التخطيط وصنع القرار على �ج ً �م�� ى� ً امل�تمحورة �ول الفرد ��  �ياتهم. وتقع املبادى�

 ")ماك كورماك، 2019(.

ي الذي يدور اه�تمامه �ول الفرد عل� ال�صول  ويركز النه��
ي  انبا� رة �ول 14 �ج عل� معلومات م�دثة وموثوقة ومستن��

ي فيها، �ن م�� ي واملق�� �� ي إمارة أبوظ�ج ي من �ياة مواط�ن��  مختلفا�
: مل ما يل�� ي ت�ث وال�ت��

م  راء تقي�� ودة الحياة، مما سمح بإ�ج ً الستطالع الرأي بشأن �ج ما� ً ومق�� موعه 72481 مواطنا� اب ما محج ً عامي 2019 و2020، استحج �� رة ب�� خالل الف�ت
�تماعية  ً وأسباب التحديات اال�ج ر� رك�� االت ال�ت ً بفهم أفضل ملحج ة معا� ً اإلمارة. وقد زود التقرير هي�ئ ى� �� ً �تماعي واالقتصادي الحالى� متعمق للوضع اال�ج

نا. ات امللحة من خالل تطوير مبادراتنا و برامحج ابة لال�تيا�ج �تمع وقدرتها على االستحج ً على املحج ى� ا�ج وساعدها على تعزيز أثرها اإليحج

 توازن ال�ياة
مع العمل

دخل األسرة 
وثروتها

املشاركة املدنية 
وال�وكمة

ور ف واأل�ج الوظا�ئ

اإلسكان

الرفاهية 
الذاتية

�تماعية  ال�زدمات اال�ج
�تمعية وامل�ج

األمن والسالمة 
الشخصية

�تماعية  م اال�ج الق��
والثقافية

ة ودة البي�ئ �ج

�تماعي التواصل اال�ج

الص�ة

م واملهارات التعل��

الوصول إل� 
املعلومات
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�تماعي 2021 ً اال�ج ر معا� مخت�ج

ر  ً مبتكرة. وقد تم إنشاء املخت�ج �تماعية املركبة �لوال� تتطلب التحديات اال�ج
�تماعية املعقدة  ديدة لفهم املشكالت اال�ج اد طرق �ج ً إليحج ة معا� �تماعي لهي�ئ اال�ج

 ً �تمعية - معا� ة املساهمات املحج ما بينها. وهو بمثابة منصة تربط هي�ئ رابطة ف�� وامل�ت
�تماعية امللحة. �تمع ملناقشة التحديات اال�ج بشكل مباشر بأفراد املحج

�تمعية -  ة املساهمات املحج تم منح كل ورشة عمل قام بإدارتها أعضاء فريق هي�ئ
يسية  هات املعنية الر�ئ موعة من الحج ً مع محج ً مباشرا� ً الفرصة للتفاعل تفاعال� معا�

هات  ً يطر�ونها. وقد شهدت الحج هات النظر ال�ت�� للحصول على الرؤى وو�ج
ً ورش العمل من األوساط األكاديمية والحكومية وشبه الحكومية  ى� املشاركة ��

ات الضعيفة واملستفيدين من  �تمع العام والف�ئ اص وأفراد املحج والقطاع الح�
، على هذا املثال للتخطيط الذي ي�تمحور �ول الفرد. رنامح� ال�ج

ة الفرصة لفهم  ً ألعضاء فريق عمل الهي�ئ ة معا� �تماعي لهي�ئ ر اال�ج وفر املخت�ج
مل ذلك فهم املشكلة  �تماعية والتحقق منها على نحو أفضل. ويسث األولويات اال�ج

هات املعنية  بشكل أفضل، ومناقشة الحلول والفرص املح�تملة وتحديد الحج
ً وضع خطة العمل. ى� ً يمكنها املساهمة �� يسية، ال�ت�� الر�ئ

/

/

/

ة  �تماعي لهي�ئ ر اال�ج أهداف املخت�ج
: �تمعية - معا� املساهمات امل�ج

وضع األولويات
ً والتعرف على التحديات  للتعرف على الوضع الحالى�

رها من خالل البيانات املتعلقة باملشكلة. �تماعية وتفس�� اال�ج

ذرية ت�ليل األسباب ال�ج
ذري من خالل املدخالت  راء تحليل للسبب الحج بهدف إ�ج

هات املعنية وتحليل التحديات من  املباشرة املقدمة من الحج
هات نظر مختلفة. و�ج

�تمعي �لول من منظور م�ج
ديدة  ر�ة الحج لدراسة التدخالت السابقة والحلول املق�ت

را� �لول لهذه التحديات وتحديد أولوياتها من خالل  واق�ت
�تماعية املختلفة. ية اال�ج راتيحج املواضيع االس�ت

6 ورش عمل، �ضرها

ر ، واس�تمرت أك�ث  164 مشاركا�
رى خاللها دراسة  من 6 أيام �ج

ً �� ً إمارة أبوظ�ج ى� �� ً �تماعيا� ً ا�ج 16 تحديا�

ي �تماعية ال�ت��  التحديات اال�ج
تمت دراستها

االت  محج
ي �� �ك�� ال�ت

خيارات السكن املناسب 
�تماعية والحماية اال�ج

1.  سلوكيات اإلنفاق
�تماعي شامل مان ا�ج ج �ض ود برام�� 2.  عدم و�ج

3.  ارتفاع معدل الدين

ال�تماسك األسري 
�تمعات الشاملة وامل�ج

4.  األطفال
ج من �ض  5.  األطفال امل�روم�ي

       رعاية الوالدين
6.  ض�ايا االعتداء

7.  الشباب
ج �ض نس�ي ج الحج �ض 8.  التوازن ب�ي

9.     تعاطي املخدرات
10.  أص�اب الهمم

11.  ال�تماسك األسري
ج �ض 12.  كبار املواطن�ي

رون ليون واملها�ج �ض 13.  العمال امل�ض

�تمع م�تماسك متعدد الثقافات تقديم الرعاية مل�ج

رفع مستوى النشاط 
�تمعية ج والرياضات امل�ج �ي البد�ض

ج �ي �تمع أبوظ�ج 14.  م�ج
ج �ي �تمع الريا�ض موعة امل�ج 15.  م�ج

16.  ت�ديات ت�ضمية املواهب

ي أكملوا االستطالع بعد انتهاء  46 شخصا�
لسات ورشة العمل: �ج

%98 
�تماعي  ر اال�ج دوا أن املخت�ج منهم و�ج

ً للغاية ً مفيدا� ة معا� لهي�ئ

%98 
دوا أن الفريق أنشأ مسا�ة  منهم و�ج

ركة تمتاز باالنفتا� واألمان مما سهل  مش�ت
راء مناقشات م�ثمرة إ�ج

%94 
ر معرفة بالقضايا املتعلقة  منهم أصبحوا أك�ث

ً بعد  �� ً إمارة أبو ظ�ج ى� �تماعية �� بالحماية اال�ج
 ً ة معا� �تماعي لهي�ئ ر اال�ج ً املخت�ج ى� املشاركة ��

%89 
ً التعلم  ح� منهم أشاروا إلى أنهم كانوا يخططون ملشاركة نتا�ئ

ة  �تماعي لهي�ئ ر اال�ج ً املخت�ج ى� ً توصلوا إليها من خالل املشاركة �� ال�ت��
فهم ً وظا�ئ ى� هم وتطبيق الدروس األساسية �� ً مع زمال�ئ معا�

%91 
ديدة وا�دة  منهم على اتصال بشخص أو مؤسسة �ج

ً �� ً إمارة أبوظ�ج ى� على األقل تعمل ��

مة  ً بمثابة مدخالت ق�� ة معا� �تماعي لهي�ئ ر اال�ج ً املخت�ج ح� اءت نتا�ئ �ج
. وتلقي رؤى  ة معا� ً هي�ئ لتطوير وتخطيط مبادرات وبرامح�

االت  ر�ة الضوء على املحج را�اتهم و�لولهم املق�ت نا واق�ت شركا�ئ
ً عليها وتحديد أولوياتها ملضاعفة األثر  ر� رك�� ً إلى ال�ت ً نحتا�� ال�ت��

ة. �تماعي للهي�ئ اال�ج
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شاركونا ال�وار 
ً إطار  ى� �� ً ى� من محاولة تأ�ت مام إلينا �� هات املعنية لالن�� �تمع والشركاء والحج "شاركونا الحوار" هي مبادرة ي�تم من خاللها دعوة أعضاء املحج

ً وأنشطة  م برامح� ً على ت�م�� �� �تماعي�� ً مساعدة رواد األعمال اال�ج �تمع، وبالتالى� ات املحج �تماعية املحددة وا�تيا�ج التعاون، لفهم التحديات اال�ج
 ً �� ً من "شاركونا الحوار" بالتعاون مع ممثل�� �� ً فعاليت�� ة معا� �تماعي محدد. وخالل عام 2021، أقامت هي�ئ تضع �لول مبتكرة لتحدي ا�ج

 ً رنامح� ديدة املتعلقة ب�ج ً الحج ر� رك�� االت ال�ت هات املعنية لتقديم رؤيتهم �ول محج رهم من الحج ات املستهدفة والشركاء، وغ�� �تمع والف�ئ من املحج
. ة معا� �تماعية لهي�ئ الحاضنة اال�ج

 ً �تمعية - معا� ة املساهمات امل�ج شركاء هي�ئ

ي  �� ة - أبوظ�ب ة البي�ئ هي�ئ

رة الثقافة والسياحة  �تمع ودا�ئ رة ت�نمية امل�ب دا�ئ
ومؤسسة الت�نمية األسرية ومؤسسة املباركة

الهدف

مناقشة مختلف املوضوعات املتعلقة 
ي ودور  �� ي إمارة أبوظ�ب �� ية �ف بالتحديات البي�ئ

ي باملساعدة  �ف �تماعي�� ي ورواد األعمال اال�ب �ف الفاعل��
ي اإلمارة  �� رية والطبيعة �ف عل� �ماية الحياة ال�ب

وزيادة الوعي بشأنها.

ي  �ف دمة كبار املواطن�� اد �لول مبتكرة لحف إيحب
ي بشكل أفضل واستكشاف  �� ي أبوظ�ب �� ي �ف �ف م�� واملق��

 سبل إشراكهم عل� النحو األمثل والفاعل
�تمع. ي املحب �� �ف

�تمعية وربطها ببعضها،  �تماعية إلى األنشطة امل�ممة لتحديد األصول املحج �تمعية واال�ج ر الت��مية املحج ً هذا التقرير، تش�� ى� ��
ات  رها بعد ذلك لتلبية ا�تيا�ج ً ي�تم توف�� ونشرها وتطويرها وت��ميتها والتعرف على مصادرها وتوسيع نطاقها، وال�ت��
�تمع، املساهمات املالية، والتطوع بالوقت من قبل األفراد، مؤسسات القطاع الثالث ذات  مل أصول املحج �تمع. وتسث املحج

ات الحكومية الداعمة واملساهمات املالية والعينية والتطوع بالوقت من قبل الشركات. الدور الفعال، والهي�ئ

ً وتقديم الدعم واملوارد  �� ذب املتطوع�� ً بالتعاون مع املؤسسات الشريكة باستقطاب املساهمات املالية، و�ج ة معا� م هي�ئ ر� تل�ت
ة. والتدريب عند الحا�ج

�تمعية  الت�زمية امل�ج
�تماعية واال�ج

2021  ً �تمعية - معا� ة املساهمات امل�ج �تماعي لهي�ئ تقرير  األثر اال�ج
�تماعي ر�لتنا ن�و ت�قيق األثر اال�ج
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�تماعي صندوق االست�ثمار اال�ج
. ومن خالل �شد املساهمات  �� ً إمارة أبوظ�ج ى� �تماعي �� ً األثر اال�ج �تماعي آلية مبتكرة ومستدامة ل�تمويل برامح� ر صندوق االست�ثمار اال�ج يعت�ج
�تمع يمتاز باملرونة واالستدامة. وي�تم تحديد  ً ببناء محج �تماعية، نقوم معا� اد �لول للتحديات اال�ج يهها نحو إيحج من األفراد واملؤسسات وتو�ج
راءات وتدخالت فورية. �تمع التخاذ إ�ج رة ت��مية املحج ً األساس �سب األولويات املحددة من قبل دا�ئ ى� �تماعية وترتيبها �� هذه التحديات اال�ج

�تماعية منصة املساهمات اال�ج
ً يختارونها. وتهدف  �تماعية ال�ت�� ً والقضايا اال�ج رامح� هي منصة �ديثة تمكن األفراد والشركات من تقديم مساهمات مالية مباشرة لل�ج
هات ومؤسسات القطاع الثالث قناة تفاعلية آمنة لل�تمويل  املنصة إلى تعزيز املشاركة ورو� التضامن داخل اإلمارة. كما انها توفر للحج

�تمع. ها املتعلقة بقضايا املحج ماعي ألبرز برامحج الحج

�تماعية املختلفة اصة بنا وتعرف عل� ال�مالت واألولويات اال�ج مع املساهمات ال�ن  اكتشف منصة �ج
! �� ا�ج ر االي�ج ي من التغي�� زءا� ي تدعمها وكن �ج ال�ت��

 fundraise.maan.gov.ae

ازات عام  إن�ج
2021

ً �� 29,187,175 درهم إمارا�ت

 36,074,223
ً �� درهم إمارا�ت

 املساهمات املالية
معها ً تم �ج ال�ت��

�تماعية مخصصة ألولويات ا�ج

4
ً استقطبت  عدد املؤسسات ال�ت��

املساهمات املالية باستخدام منصة 
ً )صحة، دار زايد، مؤسسة عوض،  معا�

الصندوق العاملي للطبيعة(

621,776
ً دعم  ى� عدد األفراد الذين ساهموا ��

�تماعية قضايا ا�ج

12
ً ساهمت  عدد املؤسسات ال�ت��

�تماعية لدعم قضايا ا�ج
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ه،  �تماعي، منذ إنشا�ئ قدم صندوق االست�ثمار اال�ج
�� للمؤسسات  مة 125 مليون درهم إمارا�ت ي بق�� دعما�

اص.  ر الرب�ية ومؤسسات القطاع العام وال�ن غ��
ر من 502,000 شخص  ة لذلك، استفاد أك�ث ونتي�ج

ي  ر إل�ا�ا� ات األك�ث ي اال�تيا�ج �� ي تل�ج من املشاريع ال�ت��
. �� �تمع إمارة أبوظ�ج مل�ج

58.6 
ً �� مليون درهم إمارا�ت
تم تقديمها إلى 14 مؤسسة 

ً ر الدعم إلى 10,566 مستفيدا� لتوف��

م التعل��

3.5 
ً �� مليون درهم إمارا�ت
تم تقديمها إلى 5 مؤسسات 

ً ر الدعم إلى 10,522 مستفيدا� لتوف��

 ال�تماسك
�تمعي امل�ج

1 
ً �� مليون درهم إمارا�ت

ر  ً للمنح لتوف�� ً معا� قدمها برنامح�
ر ربحية الدعم إلى 8 مؤسسات غ��

 دعم
 املؤسسات
�تماعية اال�ج

38.7 
ً �� مليون درهم إمارا�ت
تم تقديمها إلى 18 مؤسسة 

ً ر الدعم إلى 24,674 مستفيدا� لتوف��

الص�ة

16 
ً �� مليون درهم إمارا�ت
تم تقديمها إلى 5 مؤسسات 

ً ر الدعم إلى 456,408 مستفيدا� لتوف��

ات  اال�تيا�ج
األساسية 

7.8 
ً �� مليون درهم إمارا�ت
تم تقديمها إلى 3 مؤسسات 

 أسباب
أخرى
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�تماعية  املسؤولية اال�ج
 للشركات عن طريق

 ً ة معا� هي�ئ
�تماعية  ً من املسؤولية اال�ج اص مستوى عال� أظهرت مؤسسات القطاع الح�

. وبما أنها تلعب  �� ً إمارة أبوظ�ج ى� �تمع �� ً دعم املحج ى� �� ً ً مهما� ام ولعبت دورا� ر� واالل�ت
نب مع الشركات  ً إلى �ج نبا� ً �ج ة معا� �تماعي، تعمل هي�ئ ً القطاع اال�ج ى� دور املحفز ��
ً تهدف من خالل مساهماتها املالية أو العينية، إلى إ�داث أثر  السخية، وال�ت��

. �� ً إمارة أبو ظ�ج ى� �تماعي �� ً القطاع اال�ج ى� ً مستدام �� ى� ا�ج �تماعي إيحج ا�ج

موعه  ً ما محج �تمعية - معا� ة املساهمات املحج ً عام 2021، تلقت هي�ئ ى� ��
ً مؤسسات  ى� ً قدمتها ثما�� ً من املساهمات ال�ت�� ى� 4,750,200 درهم إمارا�ت

�تماعية املختلفة. ة األولويات اال�ج ملعالحج

املت�دة  العربية  اإلمارات  ي ودولة  �� أبوظ�ج �تمع  مل�ج يسية  الر�ئ املكونات  أ�د  التعاون  يعد 
للمبادرات  الدعم  تقديم  ر  ويعت�ج �تماعية.  اال�ج الت�ديات  ة  بمعال�ج األمر  يتعلق  عندما 
للعمل  األولوية بشكل مس�تمر  ي  نول�� بلدنا ون�ن  ي  �� �ن الراسخة  م  الق�� إ�دى  �تماعية  اال�ج

. �ن للتأم�� الوطنية  ي  �� أبوظ�ج شركة  ي  �� �ن �تمعي  امل�ج

ً �� للتأم�� الوطنية   ً �� أبوظ�ج لشركة  التنفيذي  يس  الر�ئ إدريس  أ�مد 

ً واملسّرع  �اضنة معا�
�تماعي اال�ج

ي عل� دعم تسريع وتطوير مؤسسات القطاع الثالث  تركز معا�
ي واملسؤولية  ة معا� �تماعية لهي�ئ من خالل أنشطة ال�اضنة اال�ج

ة، وذلك بما يتوافق مع  �تماعية للشركات عن طريق الهي�ئ اال�ج
�تمع. رة ت�نمية امل�ج ية لدا�ئ راتي�ج األهداف االس�ت

�تمعات وتساعد األفراد على التغلب على  ديدة إبداعية ومبتكرة، تعمل على بناء املحج ً عن �لول �ج رامح� ً عام 2021، كشفت هذه ال�ج ى� ��
�تمعي لدعم نمو  ً محج ً نهح� يع على تب���� ، إلى التشحج ة معا� �تماعي لهي�ئ ً واملسّرع اال�ج ة �اضنة معا� ر� �تماعية امللحة. وتهدف رك�� التحديات اال�ج
انب  �تماعية وتعزيز وصولها إلى األسواق، إلى �ج ر الدعم لهذه املشاريع واملؤسسات اال�ج ، من خالل توف�� �� ً إمارة أبوظ�ج ى� القطاع الثالث ��

�تماعية. ً الداعم لريادة األعمال اال�ج تطوير النظام البي�ئ��
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 ً  �اضنة معا�
�تماعية اال�ج

ً وفرقهم من خالل     �� �تماعي�� ي�تم اختيار رواد األعمال اال�ج
ً السنة. ى� �� ً �� عملية تقديم عروض تنافسية مرت��

ً برنامح�     ى�
ً وقع عليها االختيار �� يل الفرق ال�ت�� ي�تم تسحج

ً مكثف ملدة 3 أشهر �يث ي�تم منحها ال�تمويل األولى�  �� تدري�ج
ر فرص  ر فرص التعلم والتواصل والتدريب وتوف�� وتوف��

االست�ثمار لها.

ً مرا�لها املبكرة وال�ت��     ى� ة �� ي�تم االه�تمام باملشاريع الناش�ئ
�تمعها وتحويلها إلى مؤسسات  تسعى إلى تطوير �لول ملحج

ر مستدام. �تماعية ذات تأث�� ا�ج

�تماعي  املسّرع اال�ج
ً ة معا� من هي�ئ

ً للتطوير وتسريع األعمال مدته     برنامح�
�� �تماعي�� ره لرواد األعمال اال�ج  شهرين ي�تم توف��

�تماعية. والشركات اال�ج

ً إتا�ة الوصول إلى فرص الدعم     رنامح� مل ال�ج يسث
وتطوير األعمال للمساعدة على توسيع نطاق 
. �� ً إمارة أبوظ�ج ى� مة �� �تماعية القا�ئ املؤسسات اال�ج

ً  برنامح�
ً للمنح معا�

    �� �تماعي�� تزويد رواد األعمال اال�ج
ر الربحية  واملؤسسات غ��

ً الالزم للتوسع  بالدعم املالى�
وتطوير األعمال.
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ة املساهمات  �تماعية لهي�ئ ً ال�اضنة اال�ج برامح�
ً وعوامل تسريع ال�زمو لعام 2021 �تمعية - معا� امل�ج

الدورة 2
�تماعي املسّرع اال�ج

الدورة 4
�تماعية الحاضنة اال�ج

الدورة 5
�تماعية الحاضنة اال�ج

ةالصحة النفسيةاملوضوع نالبي�ئ �� م�ي ن واملق�ي �� كبار املواطن�ي

ن نمو املؤسسات الهدف �� تمك�ي
ن املشاكل  ن تعال�� �تماعية ال�ت�ي اال�ج

املتعلقة بالصحة النفسية

ن إنشاء وتوسيع نطاق  �� تمك�ي
ن  �ي �تماعية العاملية �� املؤسسات اال�ج

ن تركز عل� تطوير  ن وال�ت�ي �ي أبو ظ�ج
ن التحديات  �لول مبتكرة تعال��

ية البي�ئ

ن إنشاء وتوسيع نطاق  �� تمك�ي
�تماعية العاملية  املؤسسات اال�ج

ن ن وال�ت�ي �ي ن أبو ظ�ج �ي مة ��  القا�ئ
 تركز عل� تطوير �لول 
 مستدامة لتعزيز �ياة

ن  �� م�ي ن واملق�ي ��  كبار املواطن�ي

ج �� تسريع نموالنتا�ئ

6
�تماعية مؤسسات ا�ج

ا�تضان

10
�تماعية مؤسسات ا�ج

مت ان�ض

12
�تماعية إل�  مؤسسة ا�ج

ن الحاضنة برنام��
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مة تزيد عن  ً بق�� �تماعي دعما� ً واملسّرع اال�ج ً �اضنة معا� ها، قدمت برامح� منذ إنشا�ئ
اص والعام(  �تمع والقطاعان الح� من مساهمات قام بها املحج 11 مليون درهم )��

م لدعم  ر رب�ي قا�ئ ً غ�� ا� �تماعية ودعم 21 برنام�ج ال�تضان 53 مؤسسة ا�ج
ر من  ات ألك�ث ً بدورها، تقدم خدمات ومنتحج اس�تمرارية األعمال وتوسيعها، وال�ت��

. �� ً إمارة أبوظ�ج ى� 30 ألف مستفيد ��

 ً ى� �� ً �� يسي�� ً الر�ئ �� ً الالعب�� �� ً تمك�� ى� ة �� ر� ً إطار هذه الرك�� ى�  ي�تمثل است�ثمارنا الحقيقي ��
�تمعية  ات املحج ابة بفعالية لال�تيا�ج القطاع الثالث من تحمل مسؤولية االستحج

�تماعي. وتعزيز املشاركة املدنية الهادفة، واستكشاف طرق مبتكرة إل�داث أثر ا�ج

وعي املشاركة

�تمعي وعي ال�تماسك امل�ج

5
موضوعات ذات أولوية 

�تماعية ا�ج

20+ مليون 
انطباع

 ً 148+ مليونا�
ً الوصول إلى  ى� تم إنفاقها ��

السوق

40
نسية من دولة اإلمارات  �ج

العربية املتحدة قّدمت 
طلباتها للمشاركة

 44
دولة مشاركة

+20
هة مشاركة �ج

ر التأث��

املستفيدون

راخيص من� ال�ت

الوصول إل� األسواق

�تماعي االقتصاد اال�ج

�تماعي القطاع اال�ج

198+ ألف
مستفيد تأثر

+30
د أعمال تأثر را�ئ

55
ً تم تفعيلهم متطوعا�

+361
صفقة تم التفاوض بشأنها

+90
صفقة تم الوصول إليها

53
ة تمت  شركة ناش�ئ

إضافتها إلى 150 شركة 
مة �تماعية قا�ئ ا�ج

21
ر الربحية  من الشركات غ��

تم دعمها لتحقيق اس�تمرارية 
األعمال وتوسيع نطاقها

 5
�تماعية  ي لل�اضنة اال�ج برام��

تم إطالقها 

 53
ديد تم  ي �ج خدمة / منت��

إضافتها

 19
ً على ً مب����  �ال�
دمة تقديم الح�

 34
يا ً على التكنولو�ج ً مب���� �ال�

11+ مليون درهم 
است�ثمارات 

 38
�� �تماعي�� من رواد األعمال اال�ج

 %28
ً �� ً إماراتي�� �� من املؤسس��

 30
ة تم ترخيصها  شركة ناش�ئ

 11
ة قيد شركة ناش�ئ

رخيص ال�ت
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�تمعات عالية املخاطر من خالل ي امل�ج �� ة الت�ديات والقضايا املركبة �ن ماعي من معال�ج ر ال�ج  يتألف التأث��
ودة ونقاط القوة واملوارد ي تع�تمد عل� األصول املو�ج ر القطاعات ال�ت�� ي الشراكات وع�ج �ن  التنسيق ب��

)كانيا وكرامر، 2011(.

�تماعية معقدة،  هون تحديات ا�ج ات الضعيفة ممن يوا�ج �تمع، ومن بينهم الف�ئ �تمع" املناسبة وأفراد املحج ً "أصول املحج �� ً ب�� ة معا� مع هي�ئ تحج
 ً �تماعية، وإعداد وتنفيذ الحلول العملية. وهذا نهح� مل فهم املشكلة أو األولوية اال�ج تها وترتيب الحلول �سب األولوية. وهذا يسث ملعالحج

�تماعي. ً تركز على تحقيق األثر اال�ج �تماعية ال�ت�� هة التحديات اال�ج ماعي ومنسق يقوم على التعاون ملوا�ج �ج

�تماعي  األثر اال�ج
ماعي ال�ج

 املشاركة
�تمعية امل�ج

�تمع من  ي أفراد امل�ج �ن تمك��
لعب دور فعال و�يوي من 

خالل الشراكات و فرص 
ي  م ال�لول ال�ت�� التطوع و تصم��

�تماعية ي الت�ديات اال�ج تعال��

ً " على تسهيل  ً "معا� ى� �تمعية �� ة املشاركة املحج ر� تعمل رك��
 ً ً تعال�� دمات ال�ت�� ً والح� رامح� ً وضع ال�ج ى� �تمعية �� املشاركة املحج

�تماعية. فمن خالل خلق فرص العمل التطوعي  التحديات اال�ج
 ً �تمع أن يلعبوا دورا� الهادف والشراكات، يمكن ألفراد املحج

. �� ً أبوظ�ج ى� �� ً ى� ا�ج ر اإليحج ً إ�داث التغي�� ى� �� ً يسيا� ر�ئ

ً من خالل إقامة الشراكات  ً ذلك ممكنا� ة معا� عل هي�ئ تحج
اصة والحكومية ومؤسسات القطاع الثالث  مع الشركات الح�
 ً �تماعيا� ً ا�ج ً تحقق أثرا� ر فرص التطوع الهادفة ال�ت�� مان توف�� ل��

. ابيا� ً وإيحج مستداما�

�تمعاتهم،  ً محج ى� يع األفراد على إ�داث فرق �� هدفنا هو تشحج
ً التطوعي  وتعزيز الشعور باملسؤولية وبناء النظام البي�ئ��

. �� ً أبوظ�ج ى� ��
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ج رنام�� الشركاءاملتطوعوناملستفيدونال�ب

يال ن ر�لة أ�ب �� ن كبار املواطن�ي �� يال ب�ي �تمعية – ر�لة أ�ج ن املشاركة امل�ج مع برنام�� ي�ج
هها  ن يوا�ج هة الت�ديات ال�ت�ي ن من الشباب ملوا�ج �� ن مع املتطوع�ي �� م�ي واملق�ي

ن والتفعيل والص�ة. وي�تم تنفيذ هذا  ن االندما�� �ي ن امل�تمثلة �� �� كبار املواطن�ي
ن بالشراكة مع مؤسسة املباركة. رنام�� ال�ج

مؤسسة املباركة   273 197

   )NMC( ي� املركز الط�ج

مدن العقارية   

   )ZSC( مدينة زايد الرياضية

   )FBMA( أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة

   )ADSC( ي� ن الريا�� �ي لس أبوظ�ج م�ج

هها أفراد غاية ن يوا�ج ن غاية للثقافة املالية عل� الت�ديات املالية ال�ت�ي يركز برنام��
�تمع بما فيها ارتفاع معدل انتشار الديون وانخفاض معدالت الوعي  امل�ج

ن وإدارة الدخل. املال�ي
31045: �ن ي�ي راتي�ج الشركاء االس�ت

ن العاملي    �ي أكاديمية سوق أبوظ�ج

معهد لندن لألعمال املصرفية واملالية   

�تماعي    ن للدعم اال�ج �ي ة أبوظ�ج هي�ئ

�تمع    رة ت��مية امل�ج دا�ئ

ات املشاركة: الهي�ئ

�تماعي    ن للدعم اال�ج �ي ة أبوظ�ج هي�ئ

ن العهد    ديوان سمو ول�ي

ر    ّصَ �تماعية وشؤون ال�تُ مؤسسة الرعاية اال�ج

دار زايد للرعاية األسرية   

ن لإلدارة الحكومية    �ي كلية أبوظ�ج

: )NFPs( ر الرب�ية املؤسسات غ�ي

ات�اد مصارف اإلمارات   

ن ومدققي الحسابات اإلماراتية    �� معية امل�اسب�ي �ج

موعة من لنتواصل م م�ج ن ت�� راضية ال�ت�ي سلسلة من األنشطة وامل�ادثات االف�ت
رنت لتعزيز التواصل  ر شبكة اإلن�ت مية ع�ج رفيهية والتعل�ي لسات ال�ت الحج

. �ي �تمع أبوظ�ج ن م�ج �ي �تماعي �� اال�ج

ن األفراد وزيادة املرونة والوعي  �� ن عل� تعزيز التواصل ب�ي رنام�� يركز ال�ج
ن  �� ن أعضاء متخصص�ي رنام�� م ال�ج ، وي�� �ي �تماعية إلمارة أبوظ�ج باألولويات اال�ج

االت متعددة. ن م�ج �ي ن لقيادة فعالياته �� �� وسفراء متطوع�ي

2,176 
ر قنوات ن ع�ج  متابعا�

�تماعي التواصل اال�ج

40   )ADMM( ن إلدارة رياضة السيارات �ي أبو ظ�ج

   )EY( إرنست ويونغ

عام   ً بــرامــح�
2021

ازات عام 2021 إن�ج

2,630
ي األولوية  ي من برام�� مستفيدا�

�تماعية لعام 2021 اال�ج

337
ة  ي مع هي�ئ ي مشاركا� متطوعا�

ي عام 2021 �� ي �ن معا�

3839



العقود 
�تماعية  اال�ج

هة الت�ديات  ي ملوا�ج ة معا� �تماعية لهي�ئ ة العقود اال�ج رن م رك�� تم تصم��
ي الثالث  �ن �تماعية املل�ة بالشراكة مع ال�كومة ومؤسسات القطاع�� اال�ج

�تماعي. ي وسندات األثر اال�ج �� اص عل� أساس ت�قيق النتا�ئ وال�ن

ر آلية تمويل  ا�" لتوف�� ً "الدفع مقابل النحج �تماعي )SIB(، وباستخدام نموذ�� ً سندات األثر اال�ج ً برنامح� ى�
يسية �� ت�تمثل إ�دى مبادراتها الر�ئ

�تماعي. ً األثر اال�ج ً خدمات وبرامح� ى� ع على االست�ثمار وال��مو واالبتكار �� مبتكرة تشحج

م، مما يقلص املخاطر  ميع املخاطر املالية املتعلقة بعدم التسل�� �تماعيون بعض أو �ج ، يتحمل املست�ثمرون اال�ج ً املعروف عامليا� ً إطار هذا ال��موذ�� ى�
و��

�تماعية  ً اال�ج رامح� ا� هذه ال�ج اص والثالث، يزيد من فرص نحج ً الذي يتبعه القطاعان الح� ى� ً االستبا�ت املالية على الحكومة. واألهم من ذلك، أن هذا النهح�
انب الحد من املخاطر بالنسبة للحكومة. �تمع إلى �ج ً املحج ى� ات الضعيفة �� لدعم الف�ئ

ية من التطوير. ً مرا�لها النها�ئ �� ديدة �ز �تماعي )SIB( ال�ج ً عام 2021، كانت مشاريع سندات األثر اال�ج �� و�ز

 ً ح� مة على النتا�ئ ( باع�تماد العقود القا�ئ �� هات الحكومية )املفوض�� ، إلى زيادة اه�تمام الحج رامح� ً من هذه ال�ج �� ري�ج ً التحج ر املسبوق لل��موذ�� ا� غ�� وأدى النحج
ال. اص( لالستفادة من هذا املحج ً )القطاع الح� �� �تماعي�� والحث على زيادة اه�تمام املست�ثمرين اال�ج

ً لت�زمية اكتساب املهارات  �ز ً تمك�� برنامح�
والتوظيف

ً للطفولة �� ة أبوظ�ج  خدمات الدعم األسري التابعة لهي�ئ
)ECA( املبكرة

نبذة
رات األساسية لتسهيل �صولهم على  �ج ، وتمكينهم بالح� رنامح� ً على تطوير مهارات املستفيدين من ال�ج يركز بشكل أساس��
ً بأصحاب العمل  �� ً املؤهل�� �� ر توصيل املرشح�� �تمع بأسره، ع�ج مة مما يعود بالنفع على أسرهم وعلى املحج فرص وظيفية مال�ئ

ً من الحل. زءا� �تماعية ولديهم الشغف والرغبة ليكونوا �ج ً باملسؤولية اال�ج ً الذين لديهم إ�ساس عال� �� املح�تمل��

�تماعي األثر اال�ج
�تماعي لألفراد واألسر الضعيفة من خالل زيادة دخلهم. وبمع��� آخر،  ً الوضع االقتصادي واال�ج �� ً إلى تحس�� رنامح� يهدف ال�ج

�تمعاتهم. التهم ومحج ً عا�ئ ى� ً رفاهية املستفيدين ومساهمتهم �� �� ً على تحس�� رنامح� يعمل ال�ج

األداة املالية
�تماعي ممول من قبل املست�ثمرين. سند أثر ا�ج

نبذة
، �� ً أبوظ�ج ى� ً لتطوير خدمات الدعم األسري �� ، مشروعا� ة معا� ً للطفولة املبكرة وبالشراكة مع هي�ئ �� ة أبوظ�ج  أطلقت هي�ئ

هة التحديات ً 0 ��ت� 8 سنوات، ملوا�ج �� هات املعنية من تقديم اإلرشاد ألولياء أمور األطفال بعمر ما ب�� ً الحج ��  وتمك��
املرافقة للخالفات األسرية. 

ً الوالدين. �� ً التواصل ب�� �� �تماعي والعاطفي لألطفال وتحس�� مه لدعم ال��مو اال�ج م على األدلة، تم ت�م�� ً دعم أسري قا�ئ  وهو برنامح�
ً للطالق على كل من الوالدين واألطفال. �تماعي والنفس�� ر اال�ج ً وتحديد التأث�� رنامح� م ال�ج وسي�تم استخدام إطار قياس لتقي��

�تماعي األثر اال�ج
�تماعية لألطفال وعلى تطورهم  رات السلبية للطالق على السلوكيات العاطفية واال�ج ً إلى التقليل والحد من التأث�� رنامح� يهدف ال�ج

ة ً بي�ئ ى� ً ال�تماسك األسري، ويوفر لألطفال الدعم الالزم لل��مو �� ى� �تماعية امل�تمثلة �� ة األولوية اال�ج ً معالحج ى�  األكاديمي. �يث يساهم ��
. �� شاملة ذات رعاية وتمك��

األداة املالية
�تماعي ممول من قبل املست�ثمرين. سند أثر ا�ج
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ـــازات عام  إنــــــ�ج
2021

8.1
مالية للعقود مة اإل�ج الق��

4
مشاريع قيد التفاوض

1
�تماعي  ً لسندات األثر اال�ج أول برنامح�
ً لسندات األثر  )SIB( وأول برنامح�

ً املنطقة ى� �� ً امله����

مليون درهم 
ً �� إمارا�ت

�تماعي  إضاءات عل� التعاقد اال�ج
لعام 2021 

�تماعي     إطالق الدليل اإلرشادي للتعاقد عل� األثر اال�ج

 ً �� �تمع )DCD( و مكتب أبو ظ�ج رة ت��مية املحج بالشراكة مع دا�ئ
 ً ة معا� رة املالية )DOF( عملت هي�ئ التنفيذي )ADEO( والدا�ئ

ً لتنفيذ  على تطوير الدليل اإلرشادي وإطار العمل وال��ماذ��
ً دولة  ى� �� ً ح� مة على تحقيق النتا�ئ حة القا�ئ �تماعية النا�ج العقود اال�ج

اإلمارات العربية املتحدة.

امعة أكسفورد    ً ال�كومية، �ج ح� ر النتا�ئ إصداران عل� مخت�ج

 )SIB( تماعي� ً لسندات األثر اال�ج ً "أطمح" هو أول برنامح� برنامح�
موعة من أصحاب الهمم من ذوي  ً لدعم محج مه خصيصا� تم ت�م��
ربتنا مع العامل لدعم الحكومات  اإلعاقة الذهنية. وقد شاركنا تحج

ً �� م والتنفيذ لتحس�� ً الت�م�� ى�  واملؤسسات ��
�تماعية. ً اال�ج ح� النتا�ئ

ً - سندات  �� أبوظ�ج
�تماعي أطمح األثر اال�ج

سعادة فيصل عبدهللا سعيد ال�مودي
 ً �تمعية - معا� ة املساهمة املحج هي�ئ

ً مؤتمر ��  املشاركة �ز
�تماعية 2021 ً اال�ج ح�  النتا�ئ

امعة أكسفورد ب�ج

هة نظر �كومة  �تماعية، ملشاركة و�ج هت الدعوة لسعادة فيصل الحمودي، املدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود اإل�ج و�ج
هات النظر الدولية �ول الشراكات  ر األنظمة: و�ج ً إلى تغي�� �� ري�ج ر التحج دة املستديرة "التحول من التغي�� �تماع املا�ئ ً ا�ج ى� �� ً �� أبوظ�ج

امعة أكسفورد.  ً �ج ى� ً عقدت �� " ال�ت�� ح� مة على النتا�ئ القا�ئ
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 أدلة األثر
�تماعي  اال�ج

مة على األدلة على نطاق واسع من خالل القنوات ذات الصلة �تماعي القا�ئ ً رواية قصص األثر اال�ج ى� �تمع ��  إشراك األفراد واملحج
ً ويوضح  رامح� ً املس�تمر لل�ج �� ً التحس�� ى� �تماعي عن طريق أسلوب سرد القصص �� مع أدلة األثر اال�ج )معهد األثر، 2020(. ويسهم �ج

ً واآلثار املتحققة. ح� ات والنتا�ئ املخر�ج

ً السرد القصص��
لية املقنعة إللهام  �تماعي املتحقق والقصص الفردية والعا�ئ ً األدلة الكمية لألثر اال�ج �� ً ب�� ى� ا�ج �تماعي اإليحج مع رواية القصص ذات األثر اال�ج تحج

ً املس�تمر. �� ً تحقيق التحس�� ً وبالتالى� رنامح� م ال�ج انب ذلك، القدرة على تقي�� مهور وتحقيق الدعم املس�تمر. إلى �ج قلوب وعقول الحج

ة  ً الهي�ئ ى� ً وأصحاب القرار �� رنامح� م على ال�ج ها مما يعطي الفريق القا�ئ ً وأثناءها وبعد انتها�ئ رامح� ً قبل اطالق ال�ج ح� مع بيانات النتا�ئ وي�تم �ج
ً املتحققة. ح� املعرفة �ول النتا�ئ

إدارة 
التواصل 

زيادة الوعي واملشاركة ونشر املعرفة �ول الت�ديات 
ي  �ن ي ب�� �� ا�ج �تماعية والفرص املتا�ة لت�قيق األثر االي�ج اال�ج

�تمع والشركات واألطراف املعنية. أفراد امل�ج
ً من خالل الحمالت  �� �تمع أبوظ�ج ً مساهمة ومشاركة محج ة معا� ة "إدارة التواصل" التابعة لـهي�ئ ر� تعزز رك��

 ً ى� ع األفراد على التواصل واملشاركة �� ً اإلمارة. وتشحج ى� �تماعية �� ة األولويات اال�ج هة نحو معالحج ً املو�ج رامح� وال�ج
�تماعي قابل للقياس ومستدام. إ�داث أثر ا�ج
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ي غاية  \ برنام��
   للثقافة املالية

ً املستقبل �� ً والثقة �ز بناء الوعي املال��

ة املساهمات  �تمعية من هي�ئ ً "غاية"، وهو مبادرة للمشاركة املحج يركز برنامح�
ً الفعال. ومن  ً برؤية ثاقبة للتخطيط املالى� �� ، على تزويد املشارك�� �تمعية - معا� املحج
ً ليتناسب  ً خصيصا� رنامح� م هذا ال�ج خالل سيناريوهات الحياة الواقعية، تم ت�م��
مع خصوصية دولة اإلمارات العربية املتحدة، �يث يكتسب املشاركون فيه 

ً �ول كيفية إدارة شؤونهم  ال املالى� ً املحج ى� �� ً �� راء واملتخصص�� �ج مة من الح� معرفة ق��
املالية الشخصية. ويقوم بإدارته متطوعون متخصصون �يث ي�تم تدريبهم 

ً أمس  ى� ً عميق على األشخاص الذين هم �� ى� ا�ج ومنحهم الفرصة إل�داث أثر إيحج
ر على  �تماعي أك�ج ً النهاية إلى تحقيق أثر ا�ج ى� ة إلى الدعم. وسيؤدي ذلك �� الحا�ج

ً على أسرهم املباشرة. ى� ا�ج ر اإليحج ً باإلضافة إلى التأث�� �� ً للمشارك�� �� املستوى املعيسث

ر�لة املستفيد

قصص 
األثر 

�تماعي اال�ج

3 دورات 
ي سنويا�

ي ملدة 3 شهور من خالل �� را�ن موعة بشكل اف�ت تعمل كل م�ج
ي 18 ساعة(. مال�� لسة )إ�ج 12 �ج

ً رنامح� كيف يعمل ال�ج

 مرحلة ما قبل
ج غاية برنام��

 خالل
األسابيع األولى

 مرحلة ما بعد
ج غاية برنام��

3 أشهر 
ج غاية  بعد برنام��

6 أشهر 
ج غاية بعد برنام��

ر قادر على تغطية     غ�ي
ميع املصاريف �ج

انية    رز د خطة م�ي ال تو�ج

�تمان     بطاقات اال�ئ
وديون القروض

د أدوات أو معرفة     ال تو�ج
باإلدارة املالية

ر التخطيط املالىي      يفهم تأث�ي
على مرا�ل الحياة

  يفهم األدوات املالية   
املتوفرة

ديدة      يكتسب أدوات �ج
وتقنيات لإلدارة املالية

 القدرة على   
انية رز وضع امل�ي

 بدء االدخار   
ر  للظروف غ�ي

املتوقعة

متابعة النفقات    

بدء التخطيط املالىي   

ي تحديد     ىي االس�تمرار �ز
انية رز امل�ي

القدرة على تو�يد    
الديون

 القدرة على التعامل   
انية رز اوز امل�ي مع تحج

ي تحديد    ىي  االس�تمرار �ز
انية رز امل�ي

 القدرة على تو�يد   
الديون

القدرة على التخطيط    
اوز  والتعامل مع تحج

انية رز امل�ي

12345
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التطوع 
املتخصص

ر�لة املتطوع 
لسة تعريفيةاملتخصص 2 �ج

 ً رنامح� التعريف بال�ج
والدروس املستفادة

12 دورة تدريب
دورات تدريبية متخصصة 

ً رنامح� على محتوى ال�ج

2 االختيار
يل واالختيار  عملية التسحج

ً �� ً املتخصص�� �� للمتطوع��

لسة تدريب 2 �ج
طابة ً الح� ى� لسات تدريبية �� �ج

لسة تدريب 2 �ج
يه واإلعداد التو�ج

راءات محددة الختيار  ً إ�ج ة معا� . وتتب��� هي�ئ �تمعية - معا� ة املساهمات املحج م عمل هي�ئ �تمعية الفعالة من �م�� ر بناء ثقافة املشاركة املحج يعت�ج
 ً �� ً تزويد املتطوع�� ى� ً 19%. ونست�ثمر �� مالى� مام اإل�ج ً الذين يقدمون طلباتهم من خالل Volunteers.ae، �يث يبلغ معدل االن�� �� املتطوع��

ً ملساعدتهم على ال��مو على املستوى  ً فحسب ولكن أيضا� رنامح� مة املضافة لل�ج م الق�� رة املطلوبة، ليس لتعظ�� �ج باملهارات واملعرفة والح�
نا. ً برامحج ى� ً يواصلون التطوع �� �� ً املتخصص�� �� ً املتطوع�� مالى� . ونحن فخورون بأن 22% من إ�ج ً وامله���� الشخ���

انيةاملدخرات رز امل��

قبل
%24

من املستفيدين يدعون أنهم 
قادرون على االدخار

%45
 من املستفيدين يدعون قدرتهم

انية ر� على وضع امل��

38%بعد
من املستفيدين قادرون على االدخار

%71
من املستفيدين قادرون على 

انية ر� استخدام خطة امل��

3 اشهر
%79

من املستفيدين واثقون من 
سلوكيات االدخار

%96
 من املستفيدين واثقون من

انية ر� أدوات امل��

6 اشهر
%71

من املستفيدين واثقون من 
سلوكيات االدخار

%100
 من املستفيدين واثقون من

انية ر� أدوات امل��

�تماعي  قياس األثر اال�ج
انية. ر� اه اإلدارة املالية الشخصية من خالل منظورين: املدخرات وامل�� ً تحج ر السلوكى� ي�تم قياس التغي��

�تمع  بناء م�ج ي  �� �ن التامة  املعرفة  تكمن 
ال�ياة ر�لة  عل  ، مما ي�ج ي ماليا� واع�

القلق  طويلة األمد وخالية من 
املستقبل. من  وف  وال�ن

ً غاية  ً برنامح� ى�
�� ً �� ة – أ�د املشارك�� خديحج

للثقافة املالية
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�تماعي ي سندات األثر اال�ج  \ برنام��
   )SIB( "أطم�"

�تماعي  ي أطم�، املشروع األول لعقود األثر اال�ج ر برنام�� يعت�ج
ي.  لي�ج لس التعاون ال�ن عل� مستوى دول م�ج

�تمع والدار العقارية  رة ت��مية املحج ة بالتعاون مع دا�ئ الذي أطلقته الهي�ئ
م ومؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم. إذ وفر  ومؤسسة الدار للتعل��

ً من أصحاب الهمم.  ً لـ 25 طالبا� مي والتدريب امله���� ً الدعم التعل�� رنامح� ال�ج

ر  ية األوسع ألصحاب الهمم �يث يعت�ج راتيحج ً االس�ت ى� �� ً رنامح� ويسهم ال�ج
 ً �� ً أبوظ�ج ى� ويد أصحاب الهمم �� ر� األول من نوعه على مستوى املنطقة ل�ت

ً تؤهلهم لسوق العمل. رات املهنية ال�ت�� �ج باملهارات والح�

1

2

3

ي من األهداف: �ن ي مستوي�� رنام�� مل ال�ج ي�ث

مستوى التنفيذ
رة  موعة صغ�� ً ملحج م والتدريب امله���� ً "أطمح" التعل�� يوفر برنامح�

تهم لدخول سوق العمل.  من الطالب ذوي اإلعاقة الذهنية وتهي�ئ
دمة  ً للمشروع هو مساعدة مستخدمي الح� ى� والهدف النها�ئ

وتأهيلهم لدخول سوق العمل. ويتعلم الطالب املهارات املهنية 
ماعي  مثل الوعي بالعمل والسالمة الشخصية والعمل الحج

 ً �� ً التدري�ج رنامح� ق وخدمة العمالء. أعقب ال�ج والتغلب على العوا�ئ
ميع  ً �ج ى� دة �� ً مؤسسات را�ئ ى� عمليات توظيف ملدة ستة أشهر ��

. �� أنحاء إمارة أبوظ�ج

ً مؤسسة  ً تنفيذ منهح�
ً "أطمح" أيضا� ر برنامح� كما يخت�ج

 ً �� ً للمشارك�� مي سلس وعملى� ً تعل�� "ASDAN" - وهو منهح�
، والذين  ً 11 و25 عاما� �� راو� أعمارهم ب�� ً الذين ت�ت رنامح� ً ال�ج ى�

��
ً هو منح  ة إلى الدعم. والغرض من املنهح� ً أمس الحا�ج ى� هم ��

ً الفرصة واألدوات الكتشاف قدراتهم وتطويرها  �� ميع املشارك�� �ج
واالستفادة الكاملة منها.

ي راتي�ج االس�ت املستوى 

الهدف

الهدف

الهدف

ديد للشراكة     ً �ج اختبار نموذ��
ً األطراف املعنية �� ب��

وات النظم وتسريع     تحديد فحج
ً سياسات  ى� ر األنظمة �� تغي��
م والتوظيف الشاملة التعل��

ً اع�تماد     ى� دعم االبتكار ��
ديدة ً �ج برامح�
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ً رنامح� كيف يعمل ال�ج
 الوسيط و�لقة

الوصل
م العقد( )تسهيل وتنظ��

 ً �تمعية - معا� ة املساهمات امل�ج هي�ئ
رأس املال 

املخاطر

 مست�ثمر
�تماعي ا�ج

الدار العقارية

انية     ر� ً من م�� ر رأس مال أولى� توف��
)CSR( تماعية للشركات� املسؤولية اال�ج

رداد رأس املال فقط إذا تم تحقيق     اس�ت

ح� النتا�ئ

ً تحديد فرص التوظيف    ى� املساعدة ��

 رأس املال املخاطر
 ً �تمعية - معا� ة املساهمات امل�ج لهي�ئ

: ح� إذا تم ت�قيق النتا�ئ

ً ح� ً على ثالث نتا�ئ ي�تم سداد رأس املال بناء�

إتمام مر�لة التعلم النظري الكامل ملدة 6 أشهر   

ً ملدة 6 أشهر    إتمام مر�لة التدريب العملى�

مونة بعد 15 شهر    مة م�� وظيفة دا�ئ

: ح� إذا مل ي�تم ت�قيق النتا�ئ
ً ح�  ست�تم إعادة األموال املخصصة للمدفوعات املرتبطة بالنتا�ئ

ً �� ً أبوظ�ج ى� رة املالية �� إلى دا�ئ

من املسؤوليات: تتصن

رتيبات     إعداد ال�ت
�تماعية واملالية اال�ج

التعاقد مع مزود    
دمة الح�

ي �الة  �� الدفع �ن
ي �� ت�قيق النتا�ئ

ي �الة  �� الدفع �ن
ي �� ت�قيق النتا�ئ

تنفيذ 
ي رنام�� ال�ج

 الدافعون
 ً ح� مقابل النتا�ئ

 مفوض ال�زدمة - ال�كومة
�تمع رة ت�زمية امل�ج دا�ئ

ح�    ً �ال تحقيق النتا�ئ ى� الدفع ��

مات والسياسات     تسهيل وضع التنظ��
مي،  الالزمة السياسة والعمل التنظ��
على سبيل املثال: تقديم شهادات 

ديدة لذوي الهمم. مهنية �ج

م  التقي��
واإلشراف 

 مؤسسة زايد العليا
ألص�اب الهمم

يل الطالب     ترشيح وتسحج

رة واملوارد     �ج املساهمة بالح�

ح�    ودة والنتا�ئ مراقبة الحج

 مزود
خدمة

م الدار للتعل��

ديد     ً �ج ً دراس�� م منهح� ت�م��

ً اإلدارة     ى� تقديم دورة تدريبية مهنية ��
وخدمة واستقبال العمالء 

   �� ً املح�تمل�� �� تحديد وتدريب املوظف��

مراقبة وإدارة األداء   

العمل كحلقة وصل    
ميع األطراف ً �ج �� أساسية ب��
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يل  تس�ج
أص�اب الهمم

يل  تس�ج
ن �� ه�ي  بعد6 أشهر6 أشهراملو�ج

ن 15 شهرا�

يسية ن من امل�طات الر�ئ �� اختيار أصحاب الهمم املؤهل�ي
أصحاب اإلعاقة الذهنية

ن �� ه�ي  التدريب املتخصص للمو�ج
ن مكان العمل �ي ��

م  التعلم القا�ئ
عل� النظرية

 التدريب
ن العمل�ي

مة  وظيفة دا�ئ
مونة م��

ن �� 25 عدد املشارك�ي
يلهم من أصحاب الهمم تم تسحج

 248
لالت فرد من العا�ئ

 13
ن من أصحاب العمل ها�  مو�ج

ن تم تدريبهم ��  املح�تمل�ي

م لـ 25  إكمال التعل�ي
من أصحاب الهمم 

إكمال التدريب لـ 14 
من أصحاب الهمم 

رات ن ف�ت �ي  )7 منهم ��
تدريب ممتدة(

6
ن �� ن القطاع�ي �ي ن �� ��  موظف�ي

اص  العام وال��

 1
ن مر�لة التوظيف �ي ��

إشراك أصحاب الهمم وأسرهم لدعم األهداف
يسية ف الر�ئ ن الوظا�ئ �ي هم �� اندما�ج

 زيادة فهم صا�ب العمل لكيفية
دعم أصحاب الهمم

ن مواقف صا�ب العمل ��   تحس�ي
اه توظيف أصحاب الهمم تحج

ن مهارات أداء ��  تحس�ي
أصحاب الهمم

ن تطلعات أصحاب الهمم  �� تحس�ي
وثقتهم بالنفس

ن االستعداد الوظيفي  �� تحس�ي
ألصحاب الهمم

مة ف دا�ئ ر وظا�ئ  توف�ي
 ألصحاب الهمم

املدخالت: السياسات

ن مع�تمد ألصحاب الهمم    منه��

مدربون مع�تمدون ألصحاب الهمم   

مينا� ألصحاب الهمم    ر ت�� م وتوظيف شاملة وأك�ث سياسات تعل�ي

 ً برنامح�
أطمح
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 الـتـــقــيــيـم
�تماعي واألثر اال�ج

 ً �تماعي )SIB( "أطمح" بناء� ً سندات األثر اال�ج رنامح� م مستقل ل�ج راء تقي�� رس بإ�ج ً مؤسسة تراف�� �تمعية - معا� ة املساهمات املحج كلفت هي�ئ
�تماعية وسندات ال العقود اال�ج ً محج ى� �� ً دة عامليا� ً اململكة املتحدة ورا�ئ ى� رس هي مؤسسة بحثية مقرها �� ية. تراف�� راتيحج  على أهدافه االس�ت

�تماعي. األثر اال�ج

ية: راتي�ج جاألهداف االس�ت �� احالنتا�ئ الدروس املستفادةعنصر الن�ج

الهدف 1

رك، ر القطاعات نحو تحقيق هدف مش�ت ج "أطمح" التعاون ع�ب  دعم برنامح�
ماعي وسريع مما مّكن من �ل التحدي بشكل �ب

ج األطراف  �� ج كوسيط عمل الشراكة الفعال ب�ي ة معا� دعم دور هي�ئ
�تماعي )SIB(، بي��ما دعمت  ج سندات األثر اال�ب رنامح� املعنية ل�ب

ية مع وضوح األدوار  الشراكة املتعددة وهيكلية الشراكة الثنا�ئ
واملسؤوليات عملية الحوكمة 

ة �تماعي )SIB( بحا�ب هات املختلفة لعقد سندات األثر اال�ب  الحب
ج من الوسيط لفهم ما يمكن توقعه من �ي  إل� دعم إضا��

هذه املنظومة

الهدف 2

اح ج أطمح عملية الفهم األمثل �ول عناصر النحب  سّرع برنامح�
ج �� �تمعي مع�ي ابة لتحدي محب عند االستحب

ب  ج يحب ية ال�ت�ي مشروع أطمح سلط الضوء عل� التحديات املنهحب
ج ألصحاب الهمم  �ي ية أبوظ�ب راتيحب التصدي لها لتحقيق أهداف اس�ت

�تمع شامل وممكن ألصحاب الهمم. ج إنشاء محب �ي امل�تمثلة ��

ر من البداية  يات التغي�ي راتيحب ب تخطيط املسارات البديلة واس�ت يحب
مان تقديم الدعم املناسب ملوظفي  ل��

املشروع واملستفيدين.

الهدف 3

�تماعية وعملية تمويلها ج اال�ب رامح� ج تنفيذ ال�ب �ي ها دعم أطمح االبتكار �� حب ية أصحاب الهمم ونتا�ئ راتيحب أتاح التنسيق الوثيق مع اس�ت
ج  ج النهح� ر النظام، بي��ما دعمت املناهح� ج يركز عل� تغي�ي ج مبكرا� تدخال�

ابات السريعة والتكيفية لـ كوفيد - 19 الذي يتناول االستحب

ة إل� مزيد من العمل لتحويل العقلية املحلية من  هناك �ا�ب
�تمع" رعات" إل� "االست�ثمار لصالح املحب "العطاء" و"الت�ب

ر من  �تماعي )SIB( "أطمح" هو أك�ث ً سندات األثر اال�ج برنامح�
ً "التوظيف". �يث أثبت  ح� ً يهدف الى تحقيق نتا�ئ رد برنامح� محج
دمات العامة  ً يمكن أن يزيد من كفاءة عمل الح� أن هذا ال��موذ��

ً تؤدي إلى تقديم  ً الشراكات ال�ت�� �� وتخصيص املوارد وتحس��
ً وإعداد السياسات  ح� خدمات محددة بشكل أفضل، وإلى النتا�ئ

�تماعي. ً القطاع اال�ج ى� ً االبتكار �� ر� وتحف��
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ي تتي� للمستخدم  ي�توي تطبيق نفس عل� مكتبة غنية بم�توى يتعلق بالتأمل، وال�ت��
الناطق باللغة العربية، استخدامها لتقليل التوتر والقلق، واألرق من خالل ممارسة 

، تمكنا من العمل مع شركة االت�اد  ة معا� ي الكامل للذهن. وبدعم من هي�ئ رن رك�� ال�ت
ميع أن�اء العامل.  ي �ج �� زء من م�توى التأمل لضيوف الشركة �ن ر �ج ران، لتوف�� للط��

ي  �ن وبصفتنا أول شركة تقدم خدمات التأمل والرعاية باللغة العربية لضيوفها الناطق��
دمات. وباإلضافة إل�  ران لنا لتقديم تلك ال�ن باللغة العربية، نفخر باختيار االت�اد للط��
ي منطقة الشرق األوسط  �� زة أفضل تطبيق للتأمل �ن ا�ئ ذلك، �ظي تطبيق نفس عل� �ج

ر من 450,000 فرد ي أكتوبر 2020 وقدم خدماته ألك�ث �� مال إفريقيا �ن و�ث

مؤسس تطبيق نفس

\ تطبيق نفس

م "نفس" إلى  ان�ض
�تماعي ً واملسّرع اال�ج ً �اضنة معا� برنام��

ة معا �تماعي من هي�ئ املسّرع اال�ج ً �اضنة معا�

ج تسريع ملدة 3 أشهر    برنام��

تقديم اإلرشاد والتدريب   

قيادة ال�نمو والتوسع   

فرص تواصل    

تسهيل الصفقات وفرص است�ثمار   

 ورش عمل وتدريبات ملدة 3 أشهر لتوسيع   
نطاق العمل

ج مع تطوير     رنام�� مواصلة تقديم دعم ما بعد ال�ب
األعمال والوصول إلى السوق

ىي    ج يصل إلى 200,000 درهم إمارا�ت تمويل أولىي

 مساحات مكتبية لعامي 2020 و 2021   

ج العاملي    �ي ج سوق أبوظ�ب ىي يل تطبيق نفس �ن دعم تس�ب

مة 200,000 درهم  تمويل من� إضافية بق�ي

 163,547
مستفيد شاهد مقاطع 

فيديو التأمل

 4
اتفاقيات

ــازات اإلنـ�ج

22,090 درهم 27,048 درهم

1,986,760 درهم

يه املساهمات ي تو�ج �� نتا�ئ

مة املساهمات ً ق�� مال�� �تماعية إ�ج ًاملساهمات اال�ج �� 1.912.722 درهم إمارا�ت

م يعهم على التفوق األكاديمي منح التعل�� مية لأليتام وتشحج ر فرص تعل�� توف��
ً بعد استقاللهم ى� مان �صولهم على دخل كا�� ًل�� ى� 477,722 درهم إمارا�ت

ً منح الزوا��
ً لأليتام الشباب لتأسيس أسرهم  تقديم إعانات الزوا��

�تمع  ً املحج ى� ً الكامل �� واالندما��
ً ى� 235,000 درهم إمارا�ت

منح اإلسكان
التهم،  ً مع عا�ئ �� �� و�ج ر� م واالستقرار لأليتام امل�ت ر السكن املال�ئ توف��

ً من االع�تماد على الذات  �� �� و�ج ر� ر امل�ت ً الشباب غ�� �� أو تمك��
واالستقالل.

ً ى� 235,000 درهم إمارا�ت

ً ً عدد املستفيدين: 90 شخصا� مال�� إ�ج

\ �ــمــلــة 
دعم األيتام

معه ي املبلغ الذي تم �ج مال��  إ�ج
من خالل قنوات املساهمة 

من خالل 
التحويل املباشر

ل  من خالل الرسا�ئ
رة النصية القص��

من خالل 
املنصة

ً وبالشراكة  �تماعي من معا� هود صندوق االست�ثمار اال�ج زء من �ج كحج
يه هذه الحملة لدعم األيتام  مع دار زايد للرعاية األسرية، تم تو�ج

. �� �تمع أبوظ�ج ً محج ى� هم �� وتمكينهم ودمحج
ً مستقبل شبابنا من خالل تزويدهم بأفضل الفرص  ى� نست�ثمر ��
 ً ً دعم األسرة. تقدم هذه الحملة لأليتام برامح� مية وبرامح� التعل��
ر  �تماعية بهدف توف�� ��مي مهاراتهم األكاديمية والشخصية واال�ج �تُ

�تمع. ً املحج ى� �� ً العديد من الفرص وتمهيد الطريق لهم لالندما��

معه: املبلغ الذي تم �ج

درهم 2,035,898
ي �� إمارا�ت
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 البناء
�تماعي اال�ج

. �� ً أبوظ�ج �� مولية والعمل عل� ت�قيقها �ز ر �ث ت�ديد املمارسات األك�ث

ً قدرة وفرص  �� مل ذلك تحس�� �تمع. ويسث ً املحج ى� ماعات �� ً شروط مشاركة وتفاعل األفراد والحج �� �تماعي على تحس�� ً البناء اال�ج يركز نهح�
ق للسما� بمشاركة أصحاب الهمم ً ذلك إزالة العوا�ئ ى� ، 2020(، بما �� ً على أساس الهوية )البنك الدولى�  ومكانة األفراد األقل �ظا�

بشكل كامل )بارنز، 2005(.

�تماعي لسرد القصص بشكل طبيعي  ماعي واألثر اال�ج ر الحج �تمع والتأث�� ام بت��مية املحج ر� ً تركز على اإلنسان واالل�ت ً ال�ت�� ية معا� تساهم منهحج
هات  �تماعية و�ج �تمع ونظام ال�زدمة اال�ج ية واستدامة امل�ج �تماعي بو�دة وإنتا�ج �تماعي أفضل. ويعرف هذا البناء اال�ج ً تحقيق بناء ا�ج ى� ��
هات املعنية  نا والحج ، بدعم من شركا�ئ ة معا� ً هي�ئ ميع برامح� التنفيذ وتعزيز الص�ة والص�ة النفسية والرفاهية والسعادة. تهدف �ج

�تماعي. وانب هذا البناء اال�ج ر من �ج انب أو أك�ث ً واملستفيدين، إلى تحقيق �ج �� واملتطوع��

ال�تماسك والو�دة

الرفاه

�تماعي البناء اال�ج

االستدامة

م  �تماعي القا�ئ التعاقد اال�ج
ً والسندات  ح� على النتا�ئ

�تماعية  اال�ج

�تماعي الحاضنة واملسّرع اال�ج

صندوق االست�ثمار 
�تماعي اال�ج

الشراكات لتعزيز 
الصال� العام

ات  خدمات ومنتحج
ديدة �تماعية �ج ا�ج

ماعية  ابة الحج االستحج
ه  ً توا�ج ة ال�ت�� لألوب�ئ

ً �تمع املحلى� املحج

�مالت توعية 
�تماعية ا�ج

فرص تطوعية 
فعالة وفرص 

تطوعية متخصصة

�تماعي  قطاع ا�ج
ً وفّعال منتح�

ة األولويات  معالحج
�تماعية اال�ج

مع  منصة �ج
هات املساهمات للحج

ية اإلنتا�ج
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ً تساهم ة معا�  هي�ئ
ندة العاملية ً األ�ج �� �ز

لق مستقبل أفضل ومستدام لنا وللعامل  ي مع املؤشرات العاملية ل�ن ة معا� راءات هي�ئ تتوافق إ�ج
�تمع. ي وأفراد امل�ج �ن نا واملتطوع�� بالتعاون مع شركا�ئ

ميع  ً ملدخالت مقدمة من دولة اإلمارات العربية املتحدة و�ج تم إعداد أهداف األمم املتحدة السبعة عشر للت��مية املستدامة وفقا�
ل القضاء على الفقر و�ماية الكوكب  ً عام 2015. وهي "دعوة عاملية للعمل من أ�ج ى� ً األمم املتحدة �� ى� الدول األعضاء األخرى ��

ميع األفراد بالسالم واالزدهار بحلول عام 2030. ")األمم املتحدة، 2015(. مان تمتع �ج و��

ً وأركانها  ة معا� ية هي�ئ راتيحج � اس�ت ت�تماسث
ر مباشر مع  ها بشكل مباشر وغ�� وبرامحج
أهداف الت��مية املستدامة لألمم املتحدة، 
ً مهمة طمو�ة لتحقيق  ى� للمساهمة ��
ً التحديات  �تماعي. نحن نعال�� األثر اال�ج

ً بما  �� �تماعية وفرص التقدم والتحس�� اال�ج
 ً يدة والرفاه واإلدما�� مل الصحة الحج يسث

�تمعات  والحد من عدم املساواة وإنشاء محج
مرنة وشراكات فعالة وتحقيق نمو 

 ً �� �تماعي واقتصادي مستدام من ب�� ا�ج
رة. أشياء أخرى كث��

ً مع أهداف الت�زمية املستدامة توافق معا�

يدة  الص�ة ال�ج
والرفاه

الصناعة واالبتكار 
والبنية الت�تية

 السالم
 والعدل وإنشاء

مؤسسات قوية

ي م عال��  تعل��
ودة ال�ج

 ال�د من
عدم املساواة

مة  شراكات قا�ئ
عل� األهداف

ق  ر عمل ال�ئ توف��
وت�قيق ال�نمو 

االقتصادي

 األداء
املناخي
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،  شكرا�
نا! شركا�ئ

�تمع رة ت��مية املحج دا�ئ

رة البلديات والنقل دا�ئ

ً العاملي �� سوق أبوظ�ج

ً العاملي �� أكاديمية سوق أبوظ�ج

ً للطفولة املبكرة �� ة أبوظ�ج هي�ئ

�تماعي ً للدعم اال�ج �� ة أبوظ�ج هي�ئ

مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم

دار زايد للرعاية األسرية

مؤسسة الت��مية األسرية

ً �� ة - أبوظ�ج ة البي�ئ هي�ئ

رة الت��مية االقتصادية دا�ئ

ً �� ً الريا�� �� لس أبوظ�ج محج

ً للخدمات الصحية - صحة �� شركة أبوظ�ج

مؤسسة اإلمارات

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

شركة الدار العقارية

م شركة الدار للتعل��

اري ً التحج �� بنك أبوظ�ج

ً اإلسالمي �� مصرف أبوظ�ج

معهد لندن للدراسات املصرفية واملالية

أوليفر وايمان

ً لرعاية الحيوان �� معية أبوظ�ج �ج

امعة اإلمارات العربية املتحدة �ج

امعة زايد �ج

ً �� امعة أبوظ�ج �ج

امعة الشارقة �ج

امعة خليفة �ج

الشركة الشرقية املتحدة للخدمات الطبية ذ. م. م

طاقة

مؤسسة املباركة

ً �� ً واملدقق�� �� معية االمارات للمحاسب�� �ج

اتحاد مصارف اإلمارات

مدينة زايد الرياضية

مدن

مدينة مصدر

 ً  شكرا�
مساهمينا

ً �� ً الوطنية للتأم�� �� شركة أبوظ�ج

اري ً التحج ��  بنك أبوظ�ج

ً بن �رمل الظاهري  سعادة الدكتور / على�

 ً الشيخ / �مد سلطان محمد الدرمكى�

السيد/ هالل مبارك املنصوري

ً األول �� بنك أبوظ�ج

شركه محمد عبد الر�من البحر ذ.م.م.

شة بنت محمد بن خليفة آل نهيان وقف الشيخة عا�ئ

شركة مبادلة لالست�ثمار

ً مكافآة الدار )دارنا( برنامح�

ابريس كافيه 

�ديد اإلمارات

ً الوطنية للطاقة �� شركة أبوظ�ج

الوا�ة كابيتال

ً آركيتيكتشر ى� كو��

ً �� فريق درع الصحراء الريا��
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�تماعي  مهمتنا - األثر اال�ج
الذي ت�دثونه

�تماعي ً ر�لة ت�قيق األثر اال�ج �� مامك إلينا �ز ً النصز شكرا�

يه  هات الحكومية لتحقيق الصال� العام. ومن خالل تو�ج �تمع واملؤسسات والحج ً الفرد واملحج �� مع ب�� ً �ول الحج ة معا� ً هي�ئ ى� ت�تمحور مهمتنا ��
. ً مرنا� ً مستداما� �تمعا� ر ونخلق محج ً أك�ج �تماعيا� ً ا�ج ر القطاعات وتشكيل بنية تحتية مبتكرة، سنحقق أثرا� الشراكات ع�ج

ً يطمح إلى عيش �ياة واضحة املعامل ً مزدهرا� �تمعا� ميع لبناء محج ً دولتنا. ونر�ب بالحج ى� هود كل فرد �� �تمع املتعاون وبحج  نؤمن باملحج
ومستدامة وصحية ومزدهرة.

. ً مستداما� ً لتحقيق ازدهارا� ً املستقبل. معا� ر على خطى والدنا املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه، لنب���� نس��

�تماعي. مهمتنا هي ت�قيق األثر اال�ج

م الينا  انصز

وشارك معنا كمتطوع أو شريك أو مساهم.

ة إلى مشورة  تواصل معنا إن كنت بحا�ج
�تماعية. لتوسيع نطاق مؤسستك اال�ج

نا. ملزيد من املعلومات �ول برام�ج

maan.gov.ae
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Ma’an Abu Dhabi
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